
MONTÁ�NÍ NÁVOD
pro teplem smrštitelné opravné zipové man�ety WAPROTUBE®

3. Pláš� kabelu zdrsníme pøilo�eným smirkovým plátnem
po celém obvodu porušeného místa s pøesahem 10cm
na ka�dou stranu od hrany poškození.

5. Man�etu umístíme do støedu poškozeného místa.2. Roztr�ené èásti kabelového pláštì odstraníme
ostrým no�em.

1. Dokonale oèistíme porušené místo pláštì kabelu
od hrubých neèistot pøilo�enou èistící utìrkou napuštìnou
odmaštovacím pøípravkem.

4. Pokud je poškození pláštì vìtšího rozsahu, vyplníme
nebo ovineme chybìjící èást mastikovou páskou
(doporuèujeme pásku Scotsch 2228 od firmy 3M).

6, Ocelové pero nasadíme do vystupujících drá�ek
man�ety.



10. Odpadový obalový materiál ekologicky
zlikvidujeme.

Doporuèené náøadí montéra na montá� teplem
smrštitelných opravných man�et:

1. Metr

2. Nù� rovný nebo s èlunkem

3. Smirkové plátno è. 60

4. PB hoøák prùmìr 40mm

5. Odmaš�ovací pøípravek (utìrka)

Souèásti sady teplem smrštitelné zipové opravné
man�ety znaèky WAPROTUBE®

- 1ks teplem smrštitelné zipové opravné man�ety OPM

- 1 ks èistící utìrky napuštìné odmaštovacím

pøípravkem

- 1 ks smirkového plátna è. 60

- 1 ks montá�ní návod

- obal
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Dùle�ité upozornìní:

Doporuèujeme, aby montá� opravných man�et

provádìli 2 proškolení pracovníci, kteøí absolovovali

základní kurz kabelového montéra !
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7. Po fixaci man�ety uprostøed její délky pokraèujame ve
smš�ování plynule po celém obvodu k okrajùm.

6. Smrš�ování mìkkým �lutým plamenem provádíme
uprostøed délky nasazené man�ety proti ocelovému
peru.

8. Plamenem hoøáku o�ehlíme plochu kolem ocelového
pera, aby došlo k dokonalému rozpuštìní pøesazeného
plátku termoplastického lepidla pod ocelovým perem.

9. Dokonèenou opravnou man�etu necháme
vychladnout. Vytékající termoplastické lepidlo
neodstraòujeme.


